Solidaritet med kvinner og skeive i Brunei
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3. april holdt sultanen i Brunei, Hassanal Bolkiah, en tale i hovedstaden Bandar Seri Begawan
om at den bruneiske staten nå har innført strenge sharialover. Den anvender blant annet
virkemidler som dødsstraff via steining og amputasjoner ved brudd på det nye lovverket.
Bolkiah slo fast at slike lovbrudd gjelder utroskap, voldtekt, abort, fornærmelse av profeten
Muhammed og homofili.
Brunei er bare ett av flere land som i vår tid kriminaliserer homofili og gjør det vanskeligere og
farlig å være skeiv i verden. I 2016 så man samme tendenser i Uganda, som innførte et
“rehabiliteringsprogram” med formål om å få homofile til å leve det myndighetene mente var
“normale liv”. Lovendringene i både Brunei og Uganda vitner om en skummel utvikling hvor
religiøse, reaksjonære krefter får et fotfeste i samfunnet og hvor tro brukes til å legitimere
inhuman behandling både av marginaliserte minoriteter og kvinner.
Utviklingen vi ser i Brunei må slås ned på gjennom sanksjoner. Norge og andre land er nødt til å
sende et tydelig signal om at vi ikke aksepterer lovverk som begrenser andre menneskers liv og
som truer deres eksistens. Få dager etter at innføringen trådte i kraft har kjente skikkelser som
Ellen DeGeneres og George Clooney oppfordret til å boikotte hoteller som har forbindelser til
Brunei. Dette er et viktig tiltak, men som en systemkritisk organisasjon mener Sosialistisk
Ungdom at dette ene og alene ikke holder. Bruneis hovedinntekter kommer fra olje, og det er
det her man bør konsentrere sanksjonene sine for å sende et tydelig signal til landets
myndigheter. I dag har det multinasjonale oljeselskapet Shell investeringer i landet. Disse
investeringene bør trekkes ut av Brunei og andre selskaper må oppfordres til å gjøre det
samme. Her har Norge som oljenasjon en potensielt viktig rolle å spille som pressaktør.
Samtidig som man bør sanksjonere staten ytterligere for sine brudd på menneskerettigheter
bør Norge videre revurdere hvilke forbindelser vi ønsker å ha til Brunei. Når en stat holder fast
ved et reaksjonært lovverk som er så drastisk langt unna vårt eget bør Norge kutte
diplomatiske forbindelser til landet for å markere avstand mot Sharia-lovverket som
myndighetene har valgt å innføre.
Sosialistisk Ungdom er en sosialistisk og feministisk organisasjon som kjemper mot den globale
kapitalismen og patriarkalske strukturer som begrenser kvinner og skeives rettigheter. Derfor
står vi i solidaritet med kvinner og skeive i Brunei mot de nyinnførte sharialovene.
Sosialistisk Ungdom krever at:
● Multinasjonale oljeselskaper som Shell trekker sine investeringer ut av Brunei.
● Norge tar sterk avstand fra de nye lovene, kutter diplomatiske bånd til Brunei, og
oppfordrer andre land til å gjøre det samme.

